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Programowanie równoległe i rozproszone 

SYLABUS 
A. Informacje ogólne 

 

Elementy składowe 

sylabusu 
Opis 

 
Nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Nazwa kierunku studiów Informatyka 

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma studiów Stacjonarne 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3PRR 

Język przedmiotu Polski 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 

Rok studiów /semestr III / 6 

Wymagania wstępne (tzw. 

sekwencyjny system zajęć i 

egzaminów) 

 

Przedmioty wprowadzające: 

- Wstęp do programowania strukturalnego (C) 

- Programowanie w Javie 

- Systemy operacyjne 

Liczba godzin zajęć 

dydaktycznych z podziałem 

na formy prowadzenia zajęć 

Wykład: 30  Laboratorium 30 

Założenia i cele przedmiotu 

Przedmiot zapoznaje studentów z problematyką przetwarzania równoległego i 

rozproszonego. Poruszono zagadnienia związane z mechanizmami programowania 

równoległego w wybranych środowiskach programowania, przedstawiono podstawowe 

algorytmy obliczeń równoległych, a także mechanizmy programowania rozproszonego w 

środowisku sieciowym, z uwzględnieniem obecnych sieciowych narzędzi 

programistycznych. 

Metody dydaktyczne oraz 

ogólna forma zaliczenia 

przedmiotu 

Metody dydaktyczne: wykład 

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę 

 

Efekty kształcenia
i
 

Odniesienie do kierunkowych 

efektów kształcenia 

1. Zna podstawowe metody, techniki i elementy architektury systemów rozproszonych, 

podstawowe założenia programowania równoległego i rozproszonego, podstawowe 

modele obliczeń równoległych i rozproszonych. 

X1A_W01, X1A_W02, 

X1A_W04 

T1A_W04, TIA_W05 
2. Umie zastosować obliczenia równoległe dla zwiększenia efektywności 

rozwiązywania problemu algorytmicznego, potrafi dobrać odpowiedni algorytm dla 

modelu obliczeń równoległych i rozproszonych. 

X1A_U01, X1A_U02 

T1A_U15 

3. Potrafi zaimplementować rozwiązanie problemu wymagającego komunikacji 

między procesami w środowisku rozproszonym przy wykorzystaniu dostępnego 

oprogramowania. 
T1A_U05 

 

Punkty ECTS 4 

Bilans nakładu pracy 

studenta
ii
 

Udział w zajęciach:     

- wykład               30  

- laboratorium 30 

Przygotowanie do zajęć     

- wykład              10 

- laboratorium 20 

Zapoznanie z literaturą 10 

Przygotowanie do kolokwium 15 

Przygotowanie do egzaminu 15 



Czas trwania egzaminu 2 

Udział w konsultacjach 3 

Wskaźniki ilościowe 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami
iii

: Liczba godzin Punkty ECTS 

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 65 2 

o charakterze praktycznym 50 2 

  

Data opracowania: 2.02.2015 
Koordynator 

przedmiotu: 
Dr Krzysztof Szerszeń 

 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu Programowanie równoległe i rozproszone 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3PRR 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr III / 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Wykład: 30, 30 godz. 

Liczba punktów ECTS 4 

Prowadzący  Dr Krzysztof Szerszeń 

Treści merytoryczne przedmiotu Problemy i zastosowanie obliczeń równoległych.  Modele 

programowania równoległego. Projektowanie algorytmów 

równoległych. Miary efektywności obliczeń równoległych.  

Mechanizmy programowania równoległego (wątki, procesy, 

identyfikatory, uchwyty).  Mechanizmy komunikacji i 

synchronizacji między procesami (wspólna pamięć, potoki, kolejki 

komunikatów, semafory). Mechanizmy programowania 

współbieżnego w SO UNIX: tworzenie i zarządzanie procesami, 

przerwania, sterowanie dostępem do sekcji krytycznych (semafory), 

mechanizmy komunikacji międzyprocesowej (pliki, sygnały, potoki, 

komunikaty, pamięć wspólna, gniazda). Programowanie 

współbieżne w Javie: wątki, sekcje krytyczne, interakcja pomiędzy 

wątkami.  Klasyczne problemy programowania równoległego: 

wzajemne wykluczanie, producent-konsument, czytelnicy i pisarze, 

pięciu filozofów.  Równoległe algorytmy dla wybranych zagadnień 

numerycznych: mnożenie i transponowanie macierzy, 

rozwiązywanie układów równań liniowych.  Mechanizmy 

programowania rozproszonego. Interfejsy sieciowe Javy. 

Narzędzia do tworzenia obiektowych programów rozproszonych w 

środowiskach sieciowych (COBRA, RMI). Procesory graficzne i 

metody ich wykorzystania w programowaniu równoległym. 

Architektura CUDA (Compute Unified Device Architecture). 

Programowanie równoległe w języku CUDA C. Wykorzystanie 

wielu strumieni CUDA w programowaniu równoległym. 

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

Zna podstawowe metody, techniki i elementy architektury 

systemów rozproszonych, podstawowe założenia programowania 

równoległego i rozproszonego, podstawowe modele obliczeń 

równoległych i rozproszonych. (X1A_W01, X1A_W02, 

X1A_W04/T1A_W04, TIA_W05) 

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie pisemne  



przedmiotu 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

1. Z. Czech. Wprowadzenie do obliczeń równoległych, PWN, 

Warszawa 2010. 

2. P.S. Pacheco. An introduction to parallel programming, 

Morgan Kaufmann, 2011. 

3. C. Breshears. The Art of Concurrency, O'Reilly, 2009. 

4. F. Gebali. Algorithms and Parallel Computing, Wiley, 2011. 

5. R. Čiegis. Lygiagretieji algoritmai, Technika, Vilnius 2001. 

6. R. Čiegis. Lygiagretieji algoritmai ir tinklinės technologijos, 

Technika, Vilnius 2005. 

7. R.Vaicekauskas. Lygegretusis programavimas gijomis, 
http://www.mif.vu.lt/~rvck/metod/LygProgrGijomis/index.html 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

                                                 
i
 Opis zakładanych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem form zajęć. 

Uwzględnia się tylko efekty możliwe do sprawdzenia (mierzalne / weryfikowalne). 
ii Przykładowe rodzaje aktywności: udział w wykładach, ćwiczeniach, przygotowanie do zajęć, udział w konsultacjach, 

realizacja zadań projektowych, pisanie eseju, przygotowanie do egzaminu. Liczba godzin nakładu pracy studenta powinna 

być zgodna z przypisanymi do tego przedmiotu punktami ECTS wg przelicznika : 1 ECTS – 25÷30 h. 
iii Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela są to tzw. godziny kontaktowe (również te nieujęte w rozkładzie 

zajęć, np. konsultacje lub zaliczenia/egzaminy). Suma punktów ECTS obu nakładów może być większa od ogólnej liczby 

punktów ECTS przypisanej temu przedmiotowi. 

 

 

 

SYLABUS 
B. Informacje szczegółowe 

Tę część wypełnia każda osoba  prowadząca w danym roku zajęcia z przedmiotu, osobno  dla 

różnych form zajęć (np. wykładu i ćwiczeń).  

 

Elementy składowe sylabusu Opis 

 

Nazwa przedmiotu 

 

Programowanie równoległe i rozproszone 

Kod przedmiotu 1000-IS1-3PRR 

Nazwa kierunku Informatyka 

Nazwa jednostki prowadzącej 

kierunek 

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

Język przedmiotu Polski 

Rok studiów/ semestr 

 

3rok / 6 semestr 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 

oraz forma prowadzenia zajęć 

Laboratoria - 30h 

Liczba punktów ECTS Podać w wypadku, gdy nie wypełniono części A. 

Prowadzący  

 

Mgr Kamil Ząbkiewicz 

Treści merytoryczne przedmiotu Mechanizmy programowania współbieżnego w SO UNIX: 

tworzenie i zarządzanie procesami, przerwania, sterowanie 

dostępem do sekcji krytycznych (semafory), mechanizmy 

komunikacji międzyprocesowej (pliki, sygnały, potoki, 

komunikaty, pamięć wspólna, gniazda).  

Programowanie współbieżne w Javie: wątki, sekcje krytyczne, 

interakcja pomiędzy wątkami.  
Interfejsy sieciowe Javy. Narzędzia do tworzenia obiektowych 

programów rozproszonych w środowiskach sieciowych (COBRA, 

RMI). 



                                                                                                                                                         

Efekty kształcenia wraz ze 

sposobem ich weryfikacji 

K_W11, K_U15, K_U16, K_K02, K_K05 

Sposób weryfikacji: zadania laboratoryjne, projekty. 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu 

 

10% - aktywność i obecność na zajęciach, 40% - oceny z zadań 

laboratoryjnych 50% - oceny z projektów 

Laboratoria są zaliczane jeżeli średnia ważona z ocen aktywności, 

zadań laboratoryjnych i projektów jest nie mniejsza niż 3.  
Dopuszczalna liczba nieobecności: 4h (2 zajęcia). W wypadku 

przewyższenia tego limitu laboratoria są niezaliczane. 

Wykaz literatury podstawowej 

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

 

1. Z. Czech. Wprowadzenie do obliczeń równoległych, PWN, 

Warszawa 2010. 

2. B. Goetz, T. Peierls et al. Java : współbieżność dla praktyków, 

Helion, 2007. 

3. A. Williams. Język C++ i przetwarzanie współbieżne w akcji, 

Helion, 2013. 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

1. P.S. Pacheco. An introduction to parallel programming, 

Morgan Kaufmann, 2011. 

2. C. Breshears. The Art of Concurrency, O'Reilly, 2009. 

3. F. Gebali. Algorithms and Parallel Computing, Wiley, 2011. 

4. R. Čiegis. Lygiagretieji algoritmai, Technika, Vilnius 2001. 

5. R. Čiegis. Lygiagretieji algoritmai ir tinklinės technologijos, 

Technika, Vilnius 2005. 

6. R.Vaicekauskas. Lygegretusis programavimas gijomis, 

http://www.mif.vu.lt/~rvck/metod/LygProgrGijomis/index.htm

l 

 

 

 

        ………………………………. 
        podpis osoby składającej sylabus 

 

 
 


